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Nokia tilslutningskabel til opladning 
Med dette kabel kan du overføre og synkronisere da
kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også brug
batteriet i en kompatibel Nokia-enhed fra pc'en på 

Kablet har et USB-stik i den ene ende og et Nokia-o
samt et Nokia-USB-mikrostik i den anden ende. De 
tilgængelige når du anvender kablet, afhænger af N
anvendte pc-software (f.eks. Nokia PC Suite). 

USB-stikket understøtter de dataoverførselshastighe
i USB-specifikation 2.0.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager ka
brugervejledningen til Nokia-enheden, pc'en og oper
finde flere oplysninger på www.nokia.com/support e
Nokia-websted.

Produktet kan indeholde små dele. Opbevar det util
børn.
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Overførsel eller synkronisering af data
Hvis du vil anvende kablet til dataoverførsel eller -sy
sætte USB-stikket i pc'ens USB-port og sætte USB-
tilsvarende USB-mikrostik på den kompatible Nokia

Når dataoverførslen eller -synkroniseringen er fuldf
kablet ud af Nokia-enheden og pc'en.

Opladning af batteriet fra en pc
Hvis du vil oplade Nokia-enhedens batteri fra en pc
USB-stikket i pc'ens USB-port og sætte opladerstikk
tilsvarende opladerstik på 2 mm eller i USB-mikrost
kompatible Nokia-enhed, afhængigt af typen af opl
sætter opladerstikket på 2 mm i én enhed og USB-m
enhed på samme tid, oplades den enhed, som er tils
USB-mikrostikket, først.
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 eller i dvale under 
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nde forslag er med til 

 typer af væsker eller 
rer elektroniske 
en tørre fuldstændigt.

vede, snavsede 
 komponenter kan 
Sørg for, at pc'en er tændt. Hvis pc'en går i standby
opladningen, kan opladningen blive afbrudt. Når enh
fra pc'en, øges brugen af pc-batteriets strøm, og de

Når opladningen er fuldført, skal du tage kablet ud a
pc'en.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet 
design, og den skal behandles med varsomhed. Følge
at beskytte din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle
fugtighed kan indeholde mineraler, der korrode
kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade d

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i stø
omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske
blive beskadiget.
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 Når enheden vender 
ugt i den, og det kan 

Hårdhændet 
g finmekanikken.

ier, rengøringsmidler 

e bevægelige dele og 

til nærmeste 
• Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser
kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, b
og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

• Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser.
tilbage til normal temperatur, kan der dannes f
beskadige de elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. 
behandling kan ødelægge de interne kredsløb o

• Enheden må ikke rengøres med stærke kemikal
eller stærke opløsningsmidler.

• Enheden må ikke males. Malingen kan blokere d
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det 
autoriserede forhandler til service.
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Du kan finde 
rtskaffelse af 
Bortskaffelse
Skraldespanden med kryds over på produkt
det skriftlige materiale er en påmindelse o
og elektroniske produkter, batterier og akk
afleveres et særligt sted, når de ikke længe
Dette krav gælder i EU og andre steder me

Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret hush

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingss
forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fre
genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysnin
forhandler, de lokale myndigheder, de nationale pro
organisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. 
produktets miljødeklaration eller instruktioner til bo
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alt Nokia-tilbehør er 
e Nokia Corporation.
udtjente produkter under de landespecifikke oplysn
www.nokia.com.
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